Afvalinzameling
In december 2020 heeft er een onderzoek plaatsgevonden over het afvalbeleid in de
gemeente Brummen. Hartelijk dank voor uw deelname! Graag delen wij enkele
belangrijke resultaten met u en stellen we u op de hoogte van het vervolg.

Respons en betrouwbaarheid
In totaal hebben er 1.069 inwoners de vragenlijst volledig ingevuld. Met dit grote aantal
respondenten kunnen er betrouwbare uitspraken worden gedaan over de mening van
inwoners.

Afvalinzameling
Respondenten zijn het meest
tevreden over de manier waarop
papier (92%) en restafval (83%)
worden ingezameld.

Respondenten zijn het meest
ontevreden over de manier waarop
grof huishoudelijk afval (31%) en grof
tuinafval (29%) worden ingezameld.

Het meest tevreden zijn
respondenten over hoe vaak papier
(88%), restafval (74%) en GFT (74%)
worden ingezameld.

Informatie voor inwoners
Hoe tevreden bent u over de informatie van
Circulus-Berkel en gemeente Brummen over
de afvalinzameling in uw gemeente?

70%

(Zeer) tevreden
(Zeer) ontevreden

21%

Bent u bekend met de app van Circulus-Berkel,
'Afvalvrij'?

Nee
38%

7%

Ja
62%

Neutraal
Weet ik niet

Afvalscheiding
Papier (99% altijd/vaak),
PMD (98% altijd/vaak) en
glas (91% altijd/vaak) worden
het vaakst gescheiden
gehouden.

De belangrijkste redenen om afval
te scheiden zijn: het is goed voor
het milieu (45%) en het is een
kleine moeite (15%).

De belangrijkste redenen om niet (al) het afval te
scheiden zijn: het veroorzaakt overlast zoals
stank (11%) en het kost me te veel moeite (7%).

GFT-afval
GFT wordt om de week aan huis ingezameld. Wat
zou u er van vinden als we van november t/m maart
de GFT-container maar eens per 4 weken zouden
ophalen en zo kosten besparen?

Wat vindt u van het idee dat het leeg maken van de
groene container niet in rekening gebracht wordt
en het vastrecht omhoog gaat met ongeveer €30,-?
73%

73%
Dat mag van mij

14%
GFT moet ook dan eens per
2 weken worden opgehaald

12%

14%

Een goed idee Geen goed idee

Weet ik niet

Ondergrondse brengpunten
Maakt u wel eens gebruik van de mogelijkheid om
uw afval naar ondergrondse brengpunten
te brengen?

Jaarlijks 99 kilo restafval per inwoner betekent
wekelijks zo'n 2 kilo restafval. Zou u deze
hoeveelheid zelf weg willen brengen naar een
inzamelpunt?

4%

Ja

22%

Nee
Weet ik niet

74%

31%
Ja

56%
Nee

13%
Weet ik niet

Restafval
Als de gemeente zorgt voor een aantal extra
brengpunten voor restafval, wat zou u er dan van
vinden om restafval nog maar eens per 6 weken in
te zamelen in plaats van eens per 4 weken?

Wanneer luiers op een milieuverantwoorde
manier verwerkt kunnen worden, zou u dit dan
gescheiden ingezameld willen zien?

54%
34%

36%

53%
10%

Een goed idee Geen goed idee

Ja
Nee
Weet ik niet

14%

Weet ik niet

Ondersteuning bij afvalscheiding
Wat zou de gemeente in z'n algemeenheid moeten doen om het afval scheiden verder te stimuleren?
Top 3
62%
Afval scheiden
financieel
aantrekkelijker maken

36%
Afval scheiden
gemakkelijker maken
t.o.v. niet afval scheiden

32%
Educatie
op scholen
uitbreiden

Wat gebeurt er met de resultaten?
De gemeente is bezig nieuw afvalbeleid op te stellen. Of beter gezegd: grondstoffenbeleid.
Want veel dingen die we misschien zien als afval zijn goed herbruikbaar. Dit zijn dus eigenlijk
grondstoffen voor nieuwe producten. In het inzamelen van deze grondstoffen willen we nog
beter worden. Daarom gaan het college en de gemeenteraad dit voorjaar bepalen hoe de
afvalinzameling er de komende jaren uit gaat zien. Met de uitkomsten van dit onderzoek weten
zij hoe u als inwoner over dit onderwerp denkt. Uw mening helpt hen om straks een manier van
afvalinzameling te kiezen die het beste past bij de inwoners van de gemeente Brummen. De
verwachting is dat ergens in mei de gemeenteraad hier een definitief besluit over neemt.

